voorwaarden
Graag brengen wij jou op voorhand op de hoogte van de algemene
voorwaarden betreffende deelname aan het jeugd stimuleringsplan,
trainingsjaar 2017-2018.
Wanneer jij ervoor kiest je in te schrijven en wij hierbij een geldige
ouderverklaring ontvangen betekend dit dat zowel jij als jouw ouders/
verzorgers akkoord gaan met deze algemene voorwaarden
Algemene voorwaarden
❖ Bij inschrijving bindt de deelnemer zich voor de duur van het
trainingsjaar 2017-2018 aan het jSP.
❖ Deelname is vrijwillig maar niet vrijblijvend. Beide partijen (JSP & deelnemers +
ouders/verzorgers) binden zich aan de inspanningsplicht.
❖ Deelname is alleen mogelijk met een geldige wettelijke aansprakelijkheid
verzkekering.
❖ Deelname aan het JSP is volledig op eigen riscio. Het jsp is op geen enkele
wijze aansprakelijk.
❖ Het is niet toegestaan foto’s/ filmpjes/ en dergelijke, van mede ruiters te
delen op social media of het internet zonder expliciete toestemming
van deze mede ruiters en zijn/haar ouders/ verzorgers (<18).
❖ Het JSP wordt ondersteund door verschillende sponsoren. Het
samenwerken met sponsoren brengt een inspanningsplicht van alle
partijen met zich mee. Als ouder/ verzorger gaat u hiermee akkoord bij
inschrijving.

Trainings voorwaarden
❖ Het dragen van een, door het JSP, goedgekeurd hoofddeksel is verplicht.
❖ Het JSP handhaaft strenge welzijnsvoorwaarden betreffende de
omgang met het paard. De instructeur/ trainster/ coach is ten alle
tijden bevoegd de training of activiteit stil te leggen wanneer deze
welzijnsvoorwaarden in het geding komen of er sprake is van een
gezondheidsprobleem bij ruiter of paard. Denkt u hierbij bijvoorbeeld
aan kreupelheden.
❖ het paard dient aantoonbaar tijdig geënt en ontwormd te zijn.
❖ Wanneer u met het paard op pad bent is het bij u dragen van het
paspoort een verplichting. Zo ook tijdens deelname aan het JSP.

Omgangsnormen deelnemers
Binnen het JSP krijg je te maken met veel verschillende mensen. Mede-deelnemers,
trainers, coaches of externe proffesionals.
In deze samenwerking vinden wij het erg belangrijk dat een ieder op de hoogte
is van onze algemene normen en waarden en daarom de omgangsvorm. Het
negeren van deze normen en waarden of het vertonen van ongewenst
gedrag kunnen resulteren in uitsluiting van deelname aan het JSP.
❖ Behandel een ieder zoals jij zelf ook behandeld wil worden.
❖ Schelden/ vloeken of ander grof taalgebruik is niet toegestaan.
❖ Discriminatie van welke aard dan ook is absoluut niet toegestaan en
kan bij herhaaldelijk voorkomen resulteren in uitsluiting van deelname.
❖ Gezamenlijk vormen jullie als deelnemers het team van het JSP. Je werkt
samen aan je eigen doelen, maar ondersteund elkaar ook in het behalen
van ieders doelen.
❖ Slaan/ schoppen of welke vorm van fysiek geweld resulteert in een
directe uitsluiting voor het gehele trainingsjaar.
❖ Wij zeggen nee tegen pesten! Roddelen, buitensluiten en/ of ander
pestgedrag wordt streng veroordeeld.
(www.stoppestennu.nl)
❖ Het JSP zal de deelnemers motiveren en uitdagen, dit gebeurt op een open
en rustige manier. Hierbij wordt gebruik gemaakt van positief stimuleren.
❖ Het JSP geeft een iedere individu de ruimte zich te ontwikkelen binnen
zijn of haar eigen mogelijkheden, en creëert samen met de ouder/
verzorger en de deelnemer een helder beeld van deze mogelijkheden en
eventuele beperkingen hierin.
❖ Het JSP draagt zorg, maar geen verantwoordelijkheid, over de
deelnemers.
❖ Het JSP draagt zorg voor een veilige omgeving voor de deelnemers.
Omgangsvormen trainer/ coach/ ouder/ verzorger
❖ Het JSP en de ouder/ verzorger werken als partners samen in de
begeleiding en training van de deelnemer en zijn/haar paard.
❖ Er wordt samengewerkt op basis van vertrouwen en vanuit het
gezamenlijk doel de sportwensen van de deelnemer te verwezenlijken.
❖ Wij behandelen elkaar respectvol, begripvol en correct.
❖ Signalen en adviezen omtrent deelnemer en/of paard vanuit het JSP
dienen serieus genomen te worden. Hierbij is het belangrijk te weten dat
deze altijd in het belang van de deelnemer of het paard worden
gegeven.
❖ Problemen maken we bespreekbaar, hierbij spreken wij positief over elkaar
en accepteren wij geen dreigende en/of agressieve houding.

Investering

❖ Het trainingstraject duurt een jaar (2017-2018). Bijbehorende kosten
worden per trainingsdag in rekening gebracht. De deelnemer bindt zich
voor dit gehele traject aan het JSP, maar behoudt altijd het recht zich
af te melden voor een specifieke dag/ activiteit. Hierbij worden
onderstaande regels gehanteerd.
❖ Wanneer je je binnen twee weken voor aanvang van een trainings-dag/
activiteit afmeld worden de kosten (á €50,-) in rekening gebracht.
❖ Trainingsdagen en de desbetreffende kosten zijn inclusief rijlessen in
kleine groepjes / workshops / coaching uren.
❖ Trainingsdagen en de desbetreffende kosten zijn inclusief lunch, koffie,
thee en limonade/ sap.
❖ Reiskosten van en naar de trainingslocatie(s) zijn voor eigen rekening.
❖ Overnachtinskosten en stalling op de trainingslocatie(s) zijn voor
eigen rekening.

